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I. INTRODUCERE 

 Expunerea la fumul de tutun din mediul ambiant (FTMA) – numită de asemenea 
„fumat la mâna doua” şi „fumat pasiv” - reprezintă încă la ora actuală o sursă 
răspândită de morbiditate şi mortalitate în Uniunea Europeană, implicând costuri 
semnificative pentru societate, în general.  

 Eforturile coordonate către o „Europă fără fum de tutun” reprezintă una dintre 
priorităţile Comisiei în cadrul politicii privind sănătatea publică, mediul, ocuparea 
forţei de muncă şi cercetarea. În Planul său de acţiune privind mediul şi sănătatea 
(2004-2010), Comisia s-a angajat să „dezvolte acţiuni menite să îmbunătăţească 
calitatea aerului, îndeosebi prin încurajarea interzicerii fumatului în toate locurile de 
muncă prin recurgerea atât la mecanisme legale, cât şi la iniţiative de promovare a 
sănătăţii la nivel european, precum şi la nivel naţional”.  

 Au fost făcuţi deja paşi semnificativi în vederea promovării mediilor fără tutun în 
UE. La începutul anilor 90, o serie de directive comunitare privind sănătatea şi 
securitatea la locul de muncă au definit anumite restricţii privind fumatul la locul de 
muncă. Acestea au fost complementate de Rezoluţia din 19891 a Consiliului şi de 
Recomandarea din 20022 privind interzicerea fumatului care îndemnau statele 
membre să ofere protecţie împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant 
în locurile de muncă interioare, spaţiile publice închise şi transporturile publice. Pe 
lângă acţiunea legislativă, două campanii antifumat întreprinse în mediile de 
comunicare – „Feel free to say no” (2001-2004) şi „HELP: Pentru o viaţă fără tutun” 
(2005-2008) – aveau ca scop evidenţierea efectelor dăunătoare ale fumatului pasiv şi 
promovarea modului de viaţă fără tutun, mai ales în rândul tinerilor. 

 Legislaţiile naţionale diferă considerabil de la un stat membru la altul. Comisia salută 
exemplele excelente date de Irlanda, Italia, Malta, Suedia şi o parte a Regatului Unit 
şi încurajează toate statele membre să facă progrese rapide privind introducerea de 
măsuri eficiente în scopul de a proteja cetăţenii de efectele dăunătoare ale fumatului 
pasiv. 

 La nivel internaţional, Convenţia-cadru WHO pentru controlul tutunului (FCTC), 
semnată de 168 de părţi şi ratificată de 141 părţi3, inclusiv Comunitatea Europeană, 
„recunoaşte că probele ştiinţifice au stabilit, în mod inechivoc, că expunerea la fumul 
de tutun provoacă moartea, boli şi dizabilităţi”. Convenţia obligă Comunitatea şi 
statele sale membre să abordeze problema expunerii la fumul de tutun în locurile de 
muncă interioare, transporturile publice şi spaţiile publice interioare.  

 Scopul prezentei Cărţi verzi este acela de a lansa un proces de consultare generală şi 
de a deschide o dezbatere publică, care să implice instituţiile europene, statele 
membre şi societatea civilă, asupra celui mai bun mijloc de a aborda problema 
fumatului pasiv în UE.  

 Comisia va efectua o analiză aprofundată a observaţiilor primite în legătură cu 
prezenta Carte verde şi pe această bază, va lua decizii privind acţiuni viitoare 
eventuale. Raportul de sinteză al rezultatelor consultării este aşteptat în prima 
jumătate a anului 2007. În acelaşi timp, vor fi continuate pe larg lucrările legate de 
calitatea aerului interior, ca urmare a Planului de acţiune privind sănătatea şi mediul.  
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II. JUSTIFICAREA ACŢIUNII 

1. CONSIDERENTE LEGATE DE SĂNĂTATE 

1.1. Consecinţele expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant pentru sănătate 

 FTMA conţine peste 4 000 de substanţe chimice, inclusiv peste 50 de carcinogeni 
cunoscuţi şi mulţi agenţi toxici. Nu a fost stabilit un nivel de siguranţă legat de 
expunerea la FTMA şi nu se aşteaptă ca cercetările viitoare să identifice un asemenea 
nivel.  

 În 1993, FTMA a fost clasat ca fiind un agent cancerigen pentru om cunoscut de 
către Agenţia pentru protecţia mediului a Statelor Unite. Iar în anul 2000, de către 
Departamentul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale şi de Centrul internaţional de cercetări 
asupra cancerului OMS în 2002. În plus, a fost clasat ca fiind un agent cancerigen la 
locul de muncă de către guvernul finlandez (2000) şi de guvernul german (2001). 
Recent, Agenţia pentru protecţia mediului din California a clasat fumul de tutun ca 
fiind un „contaminant toxic al aerului”. 

 Numeroase cercetări recente au confirmat riscurile grave pentru sănătate şi viaţă 
asociate cu fumatul pasiv4. Expunerea îndelungată la fumatul pasiv fost stabilită ca 
fiind cauza aceloraşi boli ca şi cele cauzate de fumatul activ, inclusiv cancer la 
plămâni, boli cardiovasculare şi boli pediatrice.  

 O analiză efectuată de către WHO-IARC a constatat că nefumătorii care trăiesc cu un 
fumător se confruntă cu un risc cu 20-30% mai mare de a dezvolta cancer pulmonar. 
Riscul suplimentar de expunere la locul de muncă a fost estimat la 12-19%5. 
Legătura între expunerea la FTMA şi alte tipuri de cancer este mai puţin clară. 

 Convieţuirea cu un fumător măreşte riscul de a dezvolta o cardiopatie coronariană în 
rândul nefumătorilor cu 25-30%6 (un studiu recent arată că această cifră poate, de 
fapt, să fie mai mare)7. De asemenea, există din ce în ce mai multe probe care arată 
că fumatul pasiv este relaţionat cu una dintre cauzele accidentelor vasculare cerebrale 
înregistrate la nefumători, chiar dacă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a 
putea estima riscurile8. 

 Fumatul pasiv este asociat cu boli respiratorii9 şi reprezintă o sursă majoră de 
exacerbare pentru persoanele care suferă de astm, alergii sau boli pulmonare 
obstructive cronice, ceea ce duce la excludere socială şi la locul de muncă. Un sondaj 
paneuropean recent efectuat în rândul persoanelor care prezentau simptome de astm 
sever arată că una dintre marile lor dorinţe este ca, în viitor, să poată respira aer 
curat10. 

 Fumatul pasiv este un pericol mai ales pentru copii mici şi nou-născuţi, asociat cu 
moartea subită, pneumonie, bronşită, astmul şi simptome respiratorii, precum şi cu 
boli ale urechii mijlocii. Expunerea la FTMA a femeilor însărcinate poate cauza un 
deficit de greutate la naştere, moartea fetală şi naştere prematură11.  

http://www.ersnet.org/ers/default.aspx?id_fiche=232472&id_langue=3&id_dossier=56222
http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/10/14/75/04101475.pdf
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/doh/tobacco/report.htm
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/doh/tobacco/report.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9663148&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9426010&query_hl=13&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10478399&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10191806&query_hl=12&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12058805&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.efanet.org/activities/documents/Fighting_For_Breath1.pdf
http://www.who.int/tobacco/health_impact/youth/ets/en/print.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15475714&query_hl=4&itool=pubmed_docsum
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Cercetările recente sugerează că expunerea la FTMA aproape dublează riscurile de 
dezvoltare a unei degenerări maculare legate de vârstă – cauza principală a pierderii 
vederii în UE12. 

 Majoritatea efectelor negative asupra sănătăţii cauzate de FTMA arată o relaţie 
liniară doză-reacţie, cu alte cuvinte, riscul creşte odată cu creşterea expunerii. 
Nivelul riscului individual este mai mic faţă de fumatul activ (de ex. 1,2 şi 
respectiv20, pentru cancerul pulmonar). Cu toate acestea, faptul că un număr mare de 
persoane duce la un pericol mare de îmbolnăvire.  

 În plus, relaţia doză-reacţie pentru bolile cardiace este neliniară. Fumatul pasiv 
implică un risc de boli cardiace care reprezintă aproape jumătate din cel pentru o 
persoană care fumează 20 de ţigarete pe zi. Chiar şi mici cantităţi de fum de tutun pot 
avea un efect imediat asupra coagulării şi formării obstrucţiilor arterelor, precum şi 
efecte pe termen lung în dezvoltarea arterosclerozei – toţi fiind factori importanţi în 
bolile cardiace13. Acesta este o sursă de impact major: bolile cardiace reprezintă 
cauza de mortalitate cea mai răspândită în UE, atât în rândul fumătorilor, cât şi al 
nefumătorilor. 

 Conform celor mai recente studii – conservative – efectuate printr-un parteneriat 
între European Respiratory Society, Cancer Research UK şi Institut National du 
Cancer din Franţa, mai mult de 79 000 de adulţi decedează în fiecare an ca urmare 
a fumatului pasiv, în cele 25 de ţări ale UE. Există probe conform cărora fumatul 
pasiv la locul de muncă a fost responsabil de 7 000 de decese în UE în 2002, în timp 
ce expunerea în locuinţă a fost responsabilă pentru alte 72 000 de decese. Aceste 
estimări cuprind decesul ca urmare a unei boli cardiace, accident vascular cerebral, 
cancer pulmonar şi câteva boli respiratorii provocate de fumatul pasiv. Cu toate 
acestea, aceste estimări omit decesele adulţilor cauzate de alte condiţii legate de 
expunerea la FTMA (cum ar fi pneumonia), decesul infantil, precum şi morbiditatea 
semnificativă gravă, atât acută cât şi cronică, cauzate de fumatul pasiv14. 

1.2. Nivelul expunerii 

 Locurile principale de expunere cronică şi intensivă sunt locuinţa şi locul de 
muncă15. Conform raportului CAREX (Information System on Occupational 
Exposure to Carcinogens) din 1998, FTMA era a doua dintre cele mai comune forme 
de expunere la agenţi cancerigeni (după radiaţiile solare) în UE-15. Aproape 7,5 
milioane de lucrători europeni au fost afectaţi de fumatul pasiv timp de cel puţin 
75% din timpul lor de lucru în perioada 1990-199316. 

 Un studiu efectuat într-o serie de locuri publice, în şapte oraşe europene în perioada 
2001-2002, arată că fumul de tutun era prezent în majoritatea locurilor publice 
studiate, inclusiv centre de recreare şi hoteluri, mijloace de transport, spitale şi 
instituţii de învăţământ. Cele mai ridicate niveluri de FTMA au fost constatate în 
baruri şi discoteci, o expunere de patru ore într-o discotecă echivalând cu 
convieţuirea cu un fumător timp de o lună17. Niveluri extrem de ridicate au fost 
constatate în localuri hoteliere şi confirmate de alte studii care arătau că expunerea 
medie a personalului barurilor este de cel puţin trei ori mai mare faţă de expunerea 
înregistrată într-o locuinţă de fumători18. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=15105323&query_hl=5&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15735302&query_hl=8&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15735302&query_hl=8&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15735302&query_hl=8&itool=pubmed_docsum
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 Recent, legislaţia împotriva fumatului a dus la o eliminare aproape totală a expunerii 
la locul de muncă în câteva state membre şi în anumite tipuri de localuri, în timp ce 
în ţări care nu dispun de restricţii generale, expunerea înregistrează niveluri ridicate, 
în special în sectorul hotelier şi al recreării19. 

  
În scopul de a estima nivelul expunerii la FTMA la nivel european, Grupul de experţi al UE 

pentru biomonitorizarea umană20 a recomandat includerea cotininei (un biomarcator 
major al expunerii la FTMA) pe lista candidaţilor pentru viitorul Proiect-pilot al UE 
asupra biomonitorizării umane.Statele membre au sprijinit această recomandare în 
numeroase rânduri.  

1.3. Impactul iniţiativei împotriva fumatului 

 Acţiunea pentru crearea de spaţii fără fum de tutun nu numai că ar proteja persoanele 
de efectele dăunătoare ale expunerii la FTMA, dar ar contribui totodată la reducerea 
consumului de tutun al întregii populaţii. Efectele asupra sănătăţii ca urmare a 
fumatului pasiv şi activ ar include reducerea bolilor şi mortalităţii rezultând din 
tipurile de boli majore - îndeosebi cancerul pulmonar, cardiopatii coronariene, boli 
respiratorii şi accidente vasculare cerebrale - şi o speranţă de viaţă mai mare. În 
pofida faptului că beneficiile complete în materie de sănătate s-ar putea manifesta 
într-o perioadă de până la 30 de ani, ameliorări majore, în special în ceea ce priveşte 
sănătatea respiratorie şi cardiovasculară, pot avea loc într-o perioadă de 1-5 ani.  

 Proiectul CHOICE, gestionat de OMS, a identificat spaţiile publice fără fum de tutun 
ca fiind a doua formă de intervenţie ca eficienţă în vederea reducerii mortalităţii şi 
morbidităţii legate de consumul de tutun, după mărirea impozitelor (Anexa I).  

2. ASPECTE ECONOMICE 

2.1. Consecinţe economice 

 Datele furnizate de statele membre (Regatul Unit, Irlanda) şi de statele din afara UE 
sugerează că expunerea la FTMA implică costuri private şi sociale enorme, chiar 
dacă consecinţele globale privind UE-27 rămâne să fie estimate. Consecinţele asupra 
economiei în general cuprind costurile directe legate de cheltuielile sporite pentru 
îngrijirea medicală pentru boli cauzate de tutun şi costurile indirecte legate de 
pierderea de productivitate şi din impozitele pe venit, precum şi contribuţiile la 
securitatea socială nepercepute în rândul fumătorilor şi al victimelor fumatului pasiv 
care, altfel, s-ar afla într-un loc de muncă remunerat21. 

 Consecinţele economice sunt grave îndeosebi pentru angajatori şi cuprind o 
productivitate scăzută a lucrătorilor datorată pauzelor pentru fumat şi absenţelor pe 
caz de boală crescânde; daune provocate de incendierea datorată produselor pentru 
fumat, precum şi cheltuieli legate de operaţiuni de curăţire şi redecorare în urma 
efectelor fumului22. În Canada, costurile anuale pe angajat fumător, comparate cu 
cele pentru un angajat nefumător, au fost estimate la 2 565 $ canadieni în 1995. 
Pierderile înregistrate de angajatorii scoţieni în 1997 datorită scăderii productivităţii, 
ratei ridicate a absenteismului şi incendiilor provocate accidental de fumat, au fost 
estimate între 0,51% şi 0,77% din produsul intern brut scoţian. În Irlanda, estimarea 
echivalentă se situa între 1,1 – 1,7% din PIB în anul 200023. 
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2.2. Impactul iniţiativei împotriva fumatului 

 Pe termen lung, îmbunătăţirea potenţială a sănătăţii ca urmare a politicii împotriva 
fumatului ar putea avea un efect economic major. Evaluările reglementare ale 
impactului efectuate de guvernul Regatului Unit estimau beneficiile pe termen lung 
ale unei legislaţii generale împotriva fumatului la 1 714-2 116 miliarde £ pe an24. În 
Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, beneficiile nete legate de interzicerea 
fumatului au fost estimate la 4 387 şi 2 096 miliarde £ pe o perioadă de 30 de ani şi 
respectiv la 1 101 miliarde £ pe o perioadă de 20 de ani25. 

2.3. Riscuri legate de consecinţe involuntare 

 Având în vedere că politicile împotriva fumatului vor motiva anumiţi fumători să 
renunţe la fumat sau să fumeze mai puţin, ar putea să se înregistreze pierderi ale 
profiturilor din industria tutunului şi, în consecinţă, pierderi de locuri de muncă în 
această industrie. Cu toate acestea, locurile de muncă din industria tutunului 
reprezintă un procent relativ scăzut din totalul forţei de muncă a UE. În anul 2000, 
forţa de muncă legată de industria tutunului (creşterea tutunului, prelucrarea şi 
fabricarea) reprezenta 0,13% din forţa de muncă totală a UE-1526. Mai mult, sumele 
cheltuite la ora actuală în industria tutunului pot fi cheltuite pentru alte bunuri şi 
servicii, generând astfel locuri de muncă în alte sectoare ale economiei.  

 O reducere a nivelurilor fumatului activ va însemna, de asemenea, pierderi ale 
veniturilor înregistrate de statele membre în urma impozitării (accize pe tutun şi 
TVA). Cu toate acestea, ar trebui menţionat faptul că în majoritatea statelor UE, 
chiar dacă impozitarea tutunului generează venituri semnificative în termeni de 
pondere globală în cadrul totalului bugetului de stat, aceasta nu constituie o parte 
considerabilă a acestuia (1-5%). Excepţiile sunt Republica Cehă, Polonia şi Grecia 
unde veniturile din accizele pe tutun aplicate de guvern reprezentau 6, 7 şi respectiv9 
%, în 199927. Pe lângă o reducere a costurilor sociale legate de fumat, venitul 
disponibil al familiilor de fumători ar creşte dacă ar fi introdusă interzicerea 
fumatului, iar veniturile din TVA datorate cheltuielilor şi investiţiilor alternative ale 
acestor familii ar compensa, în parte, veniturile pierdute. 

 Pot fi înregistrate pierderi ale productivităţii fumătorilor cărora li se permite la ora 
actuală să fumeze la locul de muncă şi care vor continua să fumeze în timpul 
pauzelor de fumat, în afara clădirii.  

3. ASPECTE SOCIALE 

3.1. Sprijin public pentru legislaţia împotriva fumatului 

 Aproximativ 70% din cetăţenii UE nu fumează28, iar studiile arată că majoritatea 
fumătorilor vor să se renunţe la fumat29.  

 Conform recentului Sondaj Eurobarometru privind „Atitudinea europenilor faţă de 
fumat”30, trei sferturi din europeni sunt conştienţi ca fumul de tutun reprezintă un 
risc pentru sănătatea nefumătorilor, în timp ce 95% recunosc că fumatul lângă o 
femeie însărcinată poate fi un pericol major pentru copil.  

http://www.scotland.gov.uk/consultations/health/shscrc-00.asp
http://www.scotland.gov.uk/consultations/health/shscrc-00.asp
http://www.scotland.gov.uk/consultations/health/shscrc-04.asp
http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/dissemination/echi/echi_en.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15799597&query_hl=15&itool=pubmed_docsum
http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdf
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 Rezultatele sondajului arată că politicile împotriva fumatului sunt populare în 
rândul cetăţenilor UE (vezi Anexa III). Mai mult de patru din cinci respondenţi 
sunt în favoarea interzicerii fumatului la locul de muncă (86%) şi în alte spaţii 
publice interioare (84%). Majoritate europenilor sunt, de asemenea, în favoarea 
interzicerii fumatului în baruri (61%) şi restaurante (77%). Sprijinul pentru localuri 
(80%) şi restaurante (90%) în care nu se fumează este cel mai ridicat în cele patru 
state membre care au interzis deja fumatul în sectorul hotelier şi al localurilor de 
alimentaţie publică. Acest lucru indică, încă o dată, că sprijinul acordat politicilor 
împotriva fumatului tinde să crească în timpul pregătirii punerii în aplicare a 
acestora, şi creşte şi mai mult după punerea lor în aplicare31. 

3.2. Impact asupra consumului de tutun 

 Un beneficiu indirect important al politicilor împotriva fumatului este faptul că 
acestea măresc gradul de conştientizare al indivizilor privind pericolele fumatului 
activ şi pasiv, contribuind la „denormalizarea” fumatului în cadrul societăţii. 
Schimbarea percepţiei ar putea duce la o schimbare a atitudinii faţă de fumat, şi în 
special ar putea să: 

– Faciliteze decizia fumătorilor de a renunţa la fumat sau să micşoreze consumul 
de tutun şi sprijinirea acestora pe parcursul procesului de renunţare32. 

– Descurajeze copiii şi tinerii să înceapă să fumeze33. Interzicerea fumatului în 
spaţiile de recreare – unde tinerii „experimentează” adeseori fumatul – ar putea 
avea cel mai mare impact. 

– Împiedice fumătorii să fumeze în jurul nefumătorilor, îndeosebi lângă copii şi 
femei însărcinate, chiar şi atunci când nu există restricţii legislative în această 
materie (ex. în locuinţe şi autovehicule private)34. Acest lucru este important 
deoarece pericolul major vizează copiii expuşi fumatului pasiv în locuinţe, care 
reprezintă un spaţiu pe care legiferarea nu îl poate aborda.  

3.3. Impact asupra egalităţii sociale 

 Politicile împotriva fumatului ar putea, de asemenea, să contribuie la reducerea 
inegalităţilor socio-economice privind sănătatea. Având în vedere posibilitatea că de 
a fi un fumător sau de a fi expus(ă) la fumatul pasiv creşte semnificativ pentru cei 
care au un nivel de educaţie scăzut, venituri mai mici şi o categorie profesională 
inferioară, o acţiune asupra mediilor unde nu se fumează ar trebui să aducă cele mai 
mari beneficii grupurilor celor mai defavorizate ale societăţii. 

4. MOMENT PROPICE ACŢIUNII 

 În virtutea statutului său de parte a Convenţiei-cadru WHO pentru controlul 
tutunului (FCTC), Comunitatea are obligaţia legală de a întreprinde acţiuni asupra 
mediilor fără fum de tutun. În conformitate cu articolul 8 al FCTC, fiecare parte s-a 
angajat să „adopte şi să pună în aplicare (…) măsuri legislative, executive, 
administrative şi/sau altele eficiente, care să stabilească protecţia împotriva expunerii 
la fumul de tutun din mediul ambiant în locuri de muncă interioare, transport public, 
spaţii publice interioare şi, dacă este cazul, în alte spaţii publice”. Cu ocazia primei 
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Conferinţe a părţilor FCTC din februarie 2006, s-a hotărât elaborarea unor orientări 
privind mediile fără fum de tutun care urmează să fie prezentate cu ocazia celei de-a 
doua Conferinţe a părţilor, în cea de-a doua jumătate a anului 2007. 

 Consiliul Uniunii Europene, în Recomandarea sa din 2002 privind prevenirea 
fumatului şi iniţiativele menite să îmbunătăţească controlul tutunului, a invitat 
Comisia să „ţină seama de modul în care măsurile stabilite în prezenta recomandare 
sunt eficiente, şi necesitatea de a întreprinde acţiuni viitoare, îndeosebi se examineze 
disparităţi pe piaţa internă, în domeniile acoperite de prezenta recomandare”. În plus, 
cu ocazia întrunirii Comitetului de reglementare a tutunului35 din septembrie 
2005, statele membre au decis că o iniţiativă a Comisie, sub forma unei Cărţi verzi 
sau Comunicări, ar contribui la răspândirea bunelor practici şi ar stimula eforturile 
naţionale către spaţii în care nu se fumează. 

 Parlamentul European a salutat „dorinţa Comisiei de a acţiona pentru a pune capăt 
fumatului în spaţiile închise” şi a încurajat-o, în rezoluţia sa asupra Planului de 
acţiune al Comisie privind mediul şi sănătatea din februarie 2005, „să claseze fumul 
de tutun din mediul ambiant ca fiind un agent cancerigen de gradul 1”. 36  

 Valoarea adăugată a acţiunii UE a fost, de asemenea, recunoscută în Raportul 
„Tutun sau sănătate în Uniunea Europeană”, pregătit pentru Comisie de un 
consorţiu alcătuit din experţi în materie de control al tutunului37. Dorinţa de a 
interveni la nivel european a fost subliniată în continuare prin două proiecte 
paneuropene privind poluarea aerului, sprijinit în cadrul Programului comunitar 
privind sănătatea publică. Raportul INDEX, publicat de către Centrul comun de 
cercetare al UE, a stabilit o listă care cuprinde cinci agenţi chimici prioritari (toţi sunt 
prezenţi în fumul de tutun) care trebuie să fie reglementaţi în spaţii interioare şi a 
recomandat „interzicerea fumatului în toate spaţiile interioare aflate sub jurisdicţie 
publică şi în locurile de muncă”38. Aceeaşi recomandare a fost formulată în raportul 
THADE39, care a identificat FTMA ca fiind factorul care contribuie cel mai mult la 
concentrarea de particule în clădirile unde se fumează.  

III. CADRUL DE REGLEMENTARE ACTUAL 

1. DISPOZIŢII NAŢIONALE 

 În statele membre se înregistrează o tendinţă evidentă pentru spaţiile în care fumatul 
este interzis, promovată, printre altele, de dispoziţii legale la nivelul UE şi 
internaţional. În prezent, în toate statele membre există o anumită formă de 
reglementare destinată să restricţioneze expunerea la fumul de tutun din mediul 
ambiant (FTMA) şi să reducă efectele dăunătoare ale acestuia asupra sănătăţii. 
Domeniul de aplicare şi caracterul acestor reglementări cunosc variaţii semnificative. 

  

În Irlanda (martie 2004) şi Scoţia (martie 2006) a fost deja instituită o interzicere 
generală a fumatului în toate spaţiile publice închise şi la toate locurile de muncă, 
inclusiv baruri şi restaurante. În Irlanda de Nord, Anglia şi Ţara Galilor, în vara lui 
2007 urmează să intre în vigoare o legislaţie privind interzicerea totală a fumatului.  
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Legislaţia privind interzicerea fumatului cu anumite derogări instituită în Italia 
(ianuarie 2005), Malta (aprilie 2005) şi Suedia (iunie 2005) permite angajatorilor să 
înfiinţeze spaţii izolate special amenajate pentru fumat cu sisteme de ventilaţie 
separate. Măsuri similare urmează să intre în vigoare în Franţa în februarie 2007 (cu 
o perioadă de tranziţie pentru sectorul hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică 
până în ianuarie 2008) şi în Finlanda în iunie 2007. Fumatul va fi interzis în Lituania 
(cu excepţia „cluburilor pentru fumatul trabucurilor şi pipei”, special amenajate) din 
ianuarie 2007.  

 Alte state membre au interzis fumatul în toate spaţiile publice închise şi în toate 
spaţiile de la locul de muncă, cu excepţia sectorului hotelier şi al localurilor de 
alimentaţie publică în care se aplică restricţii parţiale. Printre acestea se numără 
Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Ţările de Jos, Slovenia şi Spania.  

 Cea mai mare parte a statelor membre au reglementări care interzic sau 
restricţionează fumatul în locurilor publice principale, precum unităţile medicale, 
instituţiile de învăţământ şi de administraţie publică, teatre, cinematografe şi 
transportul public. Restricţiile privind interzicerea fumatului la locul de muncă sunt 
mai puţin frecvente. Forţa coercitivă a măsurilor poate varia de la o rezoluţie sau un 
acord voluntar până la o lege strictă care să prevadă sancţiuni în cazul încălcării 
acesteia. 

 Ca urmare a caracterului incomplet al reglementărilor şi a nepunerii în aplicare a 
acestora, autorităţile publice şi angajatorii s-au confruntat adesea cu procese intentate 
de cetăţeni care se plâng de efectele dăunătoare asupra sănătăţii acestora cauzate de 
fumatul pasiv40. 

 În anumite state membre, dispoziţiile la nivel naţional sunt întărite de reglementări 
mai stricte la nivel regional şi/sau local. Cadrul juridic este, de asemenea, completat 
de măsuri de autoreglementare şi se observă că într-un număr crescând de locuri de 
muncă, instituţii de învăţământ, spitale, mijloace de transport public etc. se optează 
în mod voluntar pentru interzicerea fumatului. Din ce în ce mai multe eforturi se 
depun în vederea încurajării personalului să renunţe la fumat, precum şi a promovării 
conceptului de aer curat în spaţiile închise ca drept fundamental pentru toţi cetăţenii 
şi angajaţii.  

2. DISPOZIŢII COMUNITARE ÎN VIGOARE 

 La nivelul UE, problema spaţiilor în care fumatul este interzis a făcut obiectul unor 
rezoluţii şi recomandări care nu au caracter obligatoriu şi care au încurajat 
statele membre să asigure protecţie corespunzătoare împotriva expunerii la fumul de 
tutun din mediul ambiant (FTMA). În special, Rezoluţia Consiliului 89/C 189/0141 
din 1989 cu privire la interzicerea fumatului în locuri deschise publicului a invitat 
statele membre să adopte măsuri de interzicere a fumatului în spaţiile publice şi în 
orice tip de mijloace de transport. Mai recent, Recomandarea Consiliului 
2003/54/CE42 privind prevenirea fumatului şi iniţiativele de îmbunătăţire a 
controlului tutunului a solicitat statelor membre să pună în aplicare măsuri eficiente 
care să ofere protecţie împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant în 
spaţiile închise de la locul de muncă, în spaţiile publice închise şi în mijloacele de 
transport. 
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 Directiva cadru privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă 
(89/391/CEE)43, deşi nu face referire în mod explicit la fumul de tutun, acoperă toate 
riscurile privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor44. Aceasta prevede ca fiecare 
angajator să evalueze riscurile de la locul de muncă şi să introducă măsuri adecvate 
de prevenire a riscurilor şi de protecţie.  

 Pe lângă aceasta, o serie de directive distincte privind protecţia sănătăţii lucrătorilor 
şi securitatea la locul de muncă stabilesc „cerinţe minime” pentru riscuri specifice şi 
includ anumite dispoziţii care asigură protecţia lucrătorilor împotriva FTMA (a se 
vedea alineatul de mai jos). Statele membre vor transpune aceste directive în dreptul 
intern şi le vor pune în aplicare în mod corespunzător. În conformitate cu tratatul, 
statele membre au dreptul de a lua măsuri mai stricte.  

 Directiva privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă 
(89/654/CEE)45, precum şi directivele privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile (92/57/CEE)46, în industria 
extractivă de foraj (92/91/CEE)47 şi în industria extractivă de suprafaţă şi în subteran 
(92/104/CEE)48 prevăd ca angajatorii să asigure un sistem de ventilaţie şi suficient 
aer proaspăt în spaţiile închise de la locul de muncă şi să protejeze nefumătorii de 
disconfortul cauzat de prezenţa fumului de tutun în încăperile şi spaţiile destinate 
repausului.  

 Directiva privind agenţii cancerigeni sau mutageni (2004/37/CE)49 şi directiva 
privind expunerea la azbest (83/477/CEE)50 interzic fumatul în zonele în care se 
manipulează agenţi cancerigeni/mutageni şi, respectiv, azbest. Directiva privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii 
la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau 
care alăptează (92/85/CEE) prevede ca angajatorii să ia măsuri în vederea protejării 
femeilor gravide şi a celor care alăptează de expunerea la monoxid de carbon.  

 Anumite componente ale FTMA (şi anume arsenic, 1,3-butadienă, benzen şi oxid de 
propilenă) sunt clasificate ca substanţe cancerigene în anexa 1 la directiva privind 
substanţele periculoase (67/548/CEE)51. Fumul de tutun ca atare nu intră în 
domeniul de aplicare a legislaţiei UE privind substanţele chimice, deoarece 
dispoziţiile acestei legislaţii se aplică numai acelor substanţe şi preparate chimice 
care sunt introduse pe piaţă în statele membre52.  

IV. DOMENIUL DE APLICARE A INIŢIATIVEI PRIVIND INTERZICEREA 
FUMATULUI 

 Domeniul de aplicare reprezintă un element esenţial în dezvoltarea unei iniţiative 
UE privind interzicerea fumatului. Având în vedere marea varietate a locurilor în 
care există o expunere la FTMA, o politică eficientă de interzicere a fumatului ar 
trebui să dispună de o metodă de abordare generală şi să nu ia în considerare numai 
anumite tipuri de întreprinderi sau spaţii. 

 Metoda de abordare cu gradul cel mai ridicat de generalitate ar fi propunerea unei 
interziceri totale a fumatului în toate spaţiile de la locul de muncă şi în spaţiile 
publice închise sau aproape închise , inclusiv în mijloacele de transport public. De 
asemenea, restricţiile ar putea fi extinse la spaţiile deschise din jurul intrărilor în 
clădiri şi, eventual, la alte spaţii publice deschise în care persoanele se află, şezând 
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sau în picioare, foarte aproape unele de celelalte, precum stadioanele şi locurile 
pentru divertisment în aer liber, staţiile de autobuz, peroanele din gări etc. S-ar putea 
lua în considerare excepţii foarte limitate pentru anumite locuri în care oamenii îşi 
desfăşoară existenţa cotidiană (de exemplu, încăperi special amenajate pentru fumat 
în locaţii precum centrele de îngrijire de lungă durată, unităţile psihiatrice, închisori 
etc.).  

 O metodă de abordare mai puţin restrictivă ar fi propunerea unei interziceri totale a 
fumatului în toate spaţiile de la locul de muncă şi spaţiile publice închise sau aproape 
închise, dar cu câteva derogări acordate anumitor categorii de localuri. Pentru 
aceste localuri s-ar putea stabili cerinţe minime privind spaţiile închise pentru fumat, 
precum şi standarde privind ventilaţia. Eventualele derogări ar putea include: 

– sectorul autorizat hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică (restaurante, 
baruri şi cafenele), 

– localuri din sectorul hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică care nu 
servesc mâncare. 

 Acţiunile privind stabilirea unor spaţii în care fumatul este interzis ar da cele mai 
bune rezultate în cazul în care ar fi însoţite de măsuri de sprijinire la nivelul UE 
şi/sau al statelor membre. Astfel de „politici de sprijinire” ar include campanii de 
conştientizare care să evidenţieze dreptul cetăţenilor la un aer neviciat de fumul de 
tutun, riscurile fumatului pasiv, precum şi accesul sporit la terapiile pentru renunţarea 
la fumat (atât comportamentale, cât şi farmacologice) pentru persoanele care doresc 
acest lucru.  

1. REGLEMENTĂRI PRIVIND INTERZICEREA GENERALĂ A FUMATULUI 

 Avantaje 

 Dintre toate opţiunile, aceasta ar oferi gradul cel mai ridicat de reducere a 
expunerii la FTMA şi a efectelor dăunătoare aferente şi ar asigura egalitatea 
cetăţenilor europeni în ceea ce priveşte dreptul acestora de a respira un aer curat în 
spaţiile închise, după cum se recunoaşte de către OMS53.  

 Studii din ţările în care fumatul este interzis indică o îmbunătăţire semnificativă a 
calităţii aerului în spaţiile închise după intrarea în vigoare a interzicerii fumatului. 
Reducerea expunerii la FTMA a fost deosebit de importantă în special în localurile 
din sectorul hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică şi în centrele de 
agrement54 şi s-a reflectat într-o îmbunătăţire semnificativă a sănătăţii sistemului 
respirator al lucrătorilor din sectorul hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică55, 
precum şi într-o diminuare importantă a cazurilor de infarct şi a mortalităţii datorate 
acestuia,56 în decursul a câtorva luni de la punerea în aplicare a acestei politici.  

De asemenea, reglementările generale ar deţine cel mai ridicat potenţial de 
denormalizare a fumatului în societate şi ar crea un mediu care să încurajeze 
fumătorii să reducă fumatul sau să renunţe la acesta şi, în acelaşi timp, care să 
descurajeze tinerii să înceapă să fumeze.  

O analiză a 35 de studii privind eficienţa politicilor de interzicere a fumatului a ajuns 
la concluzia că dispoziţiile legislative generale referitoare la aerul curat în spaţiile 

http://www.euro.who.int/air/activities/20030528_9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16319361&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15354053&query_hl=12&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16046685&query_hl=17&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=Abstract&list_uids=16702060&query_hl=3&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17032987&query_hl=3&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9851475&query_hl=5&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16230313&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Barone%2DAdesi+F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Vizzini+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Merletti+F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Richiardi+L%22%5BAuthor%5D
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publice pot reduce răspândirea fumatului în rândurile întregii populaţii cu 
aproximativ 10%57. În acelaşi sens, o analiză a 26 de studii privind locul de muncă a 
arătat că în locurile de muncă în care există o interzicere totală a fumatului se 
observă o reducere în răspândirea fumatului de 3,8% şi o diminuare cu 3,1 a 
numărului de ţigarete fumate pe zi de către un fumător permanent58.  

Faptul că interzicerea generală a fumatului este asociată cu reducerea fumatului 
activ a fost confirmat de exemple din ţările în care fumatul este interzis în spaţiile 
publice şi în care s-a observat că scăderea vânzărilor produselor din tutun (de 
exemplu, cu 8% în Italia şi cu 14% în Norvegia) a fost însoţită de o creştere 
semnificativă a încercărilor de a renunţa la fumat, la scurt timp după introducerea 
noilor reglementări59. În Irlanda, 80% dintre foştii fumători au invocat noua legislaţie 
drept motiv pentru renunţarea la fumat, în timp ce 88% au declarat că legislaţia i-a 
ajutat să nu reînceapă să fumeze60. În ciuda existenţei temerilor privind producerea 
unui efect contrar, interzicerea fumatului în toate spaţiile publice pare să fi redus 
nivelul fumatului în locuinţe, mai ales în prezenţa copiilor de vârstă mică61. În 
Irlanda, proporţia locuinţelor în care nu se fumează a crescut cu 8% după intrarea în 
vigoare a interzicerii fumatului62.  

În ceea ce priveşte impactul social, avantajele acestei opţiuni s-ar adresa persoanelor 
care provin din grupurile socio-economice defavorizate şi pentru care există o 
probabilitate mai ridicată să fumeze şi să fie angajate în sectorul hotelier şi al 
localurilor de alimentaţie publică.  

În ceea ce priveşte punerea în aplicare, o interzicere generală a fumatului ar fi mai 
uşor de realizat decât restricţiile parţiale. Nivelul de peste 90% de respectare a 
dispoziţiilor legislative corespunzătoare în Italia şi Irlanda arată că o interzicere 
totală a fumatului se aplică aproape în întregime de la sine, din moment ce factorul 
de presiune socială devine o barieră importantă în calea fumatului şi reduce 
considerabil necesitatea luării unor măsuri coercitive de către autorităţile oficiale.  

 Dezavantaje 

O interzicere totală a fumatului în toate spaţiile publice şi la locul de muncă ar putea 
provoca un curent de opoziţie în unele state membre şi, astfel, adoptarea şi punerea 
în aplicare a acesteia ar putea fi îngreunate. Aceasta este, de asemenea, opţiunea faţă 
de care industria tutunului şi cea mai mare parte a sectorului hotelier şi al localurilor 
de alimentaţie publică s-au declarat în mod clar ca fiind cel mai puţin favorabile. 

Au existat temeri cu privire la posibilitatea unor efecte negative pentru sectorul 
hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică care ar decurge din interzicerea 
fumatului în baruri şi restaurante. Cu toate acestea, datele care provin din zonele în 
care fumatul este interzis demonstrează că nu există un impact negativ de ansamblu 
asupra ocupării forţei de muncă sau asupra veniturilor în acest sector63. În Irlanda, 
volumul vânzărilor în baruri şi cafenele a înregistrat o uşoară creştere (cu 0,1%) în 
2005, inversând astfel o tendinţă descendentă care începuse să se manifeste înaintea 
intrării în vigoare a legislaţiei privind interzicerea fumatului64. În acest sens, ar fi 
utilă citarea unor statistici chiar dacă acestea se referă la state care nu fac parte din 
UE. De exemplu, în Norvegia s-a înregistrat o uşoară scădere cu 0,8% a vânzărilor în 
localurile care servesc mâncare şi băutură, dar acest lucru se poate datora unei serii 
de alţi factori, precum vremea65. În New York şi California, cea mai mare parte a 
sectorului hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică pare să fi beneficiat de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16275652&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16754947&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16754947&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.cso.ie/releasespublications/documents/services/current/rsi_retrospective1.xls
http://www.sirus.no/cwobjekter/SIRUSskrifter0106.pdf
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reglementările privind interzicerea fumatului66. Acest lucru este confirmat de o 
analiză internaţională a 97 de studii care nu a identificat nici un impact economic 
negativ în aceste studii bazate pe date obiective precum impozitul asupra vânzărilor 
şi cifrele referitoare la ocuparea forţei de muncă67.  

2. REGLEMENTĂRI PRIVIND INTERZICEREA FUMATULUI CU ANUMITE DEROGĂRI 

 Avantaje 

 Această opţiune ar putea duce la o reducere a fumatului activ, cât şi a fumatului 
pasiv, precum şi la o denormalizare a utilizării tutunului care ar fi mai importante 
decât în cazul în care nu s-ar lua nici o măsură.  

 Legislaţia care include anumite derogări ar putea fi mai acceptabilă pentru unele state 
membre, mai ales pentru industria respectivă, şi, astfel, s-ar ajunge mai uşor la un 
compromis. În acelaşi timp, fiecare stat membru ar dispune de libertatea de a adopta 
sau continua să aplice dispoziţii de drept intern mai stricte care să nu prevadă 
derogări.  

 Derogările ar putea fi completate de cerinţe minime privind spaţiile închise pentru 
fumat, precum şi de standarde privind ventilaţia.  

 Dezavantaje 

 În ceea ce priveşte avantajele pentru sănătate şi sociale, această măsură ar fi mai 
puţin eficientă decât reglementările generale privind interzicerea fumatului.  

 Unele dintre grupurile cele mai vulnerabile ar fi în continuare expuse la FTMA. O 
interzicere parţială ar putea implica riscul ca statelor membre şi/sau angajatorilor să 
li se intenteze procese de către cetăţeni care se plâng de efectele dăunătoare asupra 
sănătăţii acestora cauzate de fumatul pasiv.  

 Derogările ar diminua efectul procesului de denormalizare a fumatului care s-ar 
putea realiza printr-o interzicere totală. Datele internaţionale arată că reglementările 
care permit fumatul în unele zone au asupra comportamentului privind fumatul, 
aproape jumătate din efectul pe care îl au politicile de interzicere totală a fumatului68.  

http://www.nyc.gov/html/doh/pdf/smoke/sfaa-2004report.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/pdf/smoke/sfaa-2004report.pdf
http://www.vctc.org.au/publ/papers/papers.html
http://www.vctc.org.au/publ/papers/papers.html
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 De asemenea, punerea în aplicare a unor dispoziţii distincte pentru locuri diferite ar fi 
mai complicată şi mai costisitoare decât în cazul unei interziceri totale şi ar necesita 
măsuri de afişare a avertismentelor şi controale sporite.  

2.1. Derogări pentru sectorul autorizat hotelier şi al localurilor de alimentaţie 
publică  

 Din cauza unei expuneri majore la FTMA, angajaţii din sectorul hotelier şi al 
localurilor de alimentaţie publică sunt supuşi unor riscuri grave ale fumatului pasiv, 
cu 50% mai mari în ceea ce priveşte cancerul pulmonar69. Această categorie 
profesională ar fi în continuare expusă fumatului pasiv. Clienţii localurilor care 
servesc mâncare şi băutură ar fi supuşi aceluiaşi tip de risc pentru sănătate.  

 Potrivit datelor pentru 2004 din ancheta privind forţa de muncă, aproape 4,3 milioane 
de persoane erau angajate în baruri, cafenele, restaurante şi în sectorul de alimentaţie 
publică (HORECA) în 15 state membre ale UE, ceea ce reprezenta 3% din totalul 
forţei de muncă din aceste ţări (nu există date privind celelalte 10 state membre). În 
sectorul hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică lucrează un procentaj 
semnificativ de tineri şi femei70. 

 Evaluarea impactului acestei opţiuni realizată de către guvernul scoţian a estimat că 
scăderea numărului deceselor datorată reducerii fumatului activ şi pasiv ar fi de 
respectiv o jumătate şi un sfert din scăderea numărului deceselor care s-ar înregistra 
în urma opţiunii de interzicere totală a fumatului71.  

2.2. Derogări pentru barurile şi cafenelele care nu servesc mâncare 

 Această opţiune nu ar reuşi să protejeze cele mai vulnerabile categorii profesionale 
de expunerea la fumatul pasiv şi nici clienţii barurilor şi cafenelelor. De asemenea, ar 
apărea riscul ca barurile să nu mai servească mâncare pentru a eluda dispoziţiile 
privind interzicerea fumatului. 

 În plus, ar exista riscul agravării inegalităţilor existente privind sănătatea: studii 
recente din Regatul Unit arată că nivelul de expunere la FTMA este considerabil mai 
ridicat în barurile din comunităţile defavorizate decât în cele din zonele mai bogate72. 
Pe lângă aceasta, majoritatea localurilor autorizate care nu servesc mâncare sunt 
situate în zone defavorizate şi barurile din aceste zone vor avea motive mai puternice 
să nu mai servească decât alcool73. 

 Evaluarea impactului acestei opţiuni, realizată de către guvernul britanic, a estimat că 
avantajele pentru sănătate în acest caz ar fi de 40% din avantajele pe care le-ar 
înregistra o interzicere totală a fumatului (pornind de la ipoteza că, în prezent, între 
10% şi 30% dintre baruri nu servesc mâncare)74.  

2.3. Spaţii închise cu sistem de ventilaţie separat  

 Datele demonstrează că tehnologiile folosite în prezent (bazate pe procedee de 
amestecare şi de diluare) au un impact limitat asupra nivelului de poluanţi FTMA din 
industria din sectorul hotelier şi al localurilor de alimentaţie publică şi din alte spaţii 
închise75. În plus, studii realizate în spaţii controlate, precum „încăperea climatică” 
INDOORTRON UE au demonstrat că intensificarea gradului de reînnoire a aerului 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8320789&query_hl=3&itool=pubmed_docsum
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/05/127&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/05/127&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.scotland.gov.uk/consultations/health/shscrc-00.asp
http://www.scotland.gov.uk/consultations/health/shscrc-00.asp
http://www.biomedcentral.com/logon/logon.asp?msg=ce


RO 17   RO 

nu ar duce la o îmbunătăţire semnificativă a calităţii acestuia în spaţiile închise76. 
Chiar dacă unele studii de caz recente finanţate de către industria tutunului77 au 
afirmat că ventilaţia prin deplasarea aerului ar fi mai eficientă, evacuarea totală a 
fumului de tutun prin ventilaţie este imposibilă78.  

 Prima conferinţă a părţilor la Convenţia-cadru pentru controlul tutunului a ajuns la 
acordul (unanim) că „există date concludente că metodele tehnice nu oferă protecţie 
împotriva expunerii la fumul de tutun”79. În acelaşi sens, Societatea americană a 
inginerilor din domeniul încălzirii, refrigerării şi climatizării (ASHRAE - American 
Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers), organism 
normativ internaţional pentru calitatea aerului din spaţiile închise şi ventilare, a 
adoptat un document de poziţie în 2005 privind metodele de luptă împotriva 
fumatului pasiv. Concluzia acestui document era că singurul mod eficient de a 
elimina riscurile pentru sănătate cauzate de expunerea la FTMA este interzicerea 
fumatului în spaţiile închise80.  

 Separarea fizică a fumătorilor de nefumători prin stabilirea de încăperi închise 
special amenajate pentru fumat poate mări eficienţa sistemelor de ventilaţie din 
partea pentru nefumători a clădirilor81. Totuşi, această metodă nu protejează 
persoanele care se află în încăperea amenajată pentru fumat şi nici personalul 
(precum chelneri sau personalul de întreţinere a curăţeniei) care trebuie să intre în 
încăpere având în vedere natura serviciului acestuia.  

 O altă temere privind încăperile special amenajate pentru fumat este costul ridicat 
care ar putea duce la apariţia unei situaţii inechitabile pentru micii operatori82. Pe 
lângă aceasta, funcţionarea şi menţinerea încăperilor ventilate amenajate pentru 
fumat implică o infrastructură considerabilă de control şi monitorizare. Datele arată 
că, atunci când se folosesc sisteme de ventilaţie, acestea nu reuşesc adesea să fie în 
conformitate cu normele stabilite prin lege83. 

 În cazul în care încăperile ventilate amenajate pentru fumat ar fi considerate drept o 
opţiune viabilă pentru locurile care beneficiază de o derogare, acestea ar trebui să 
îndeplinească următoarele cerinţe:  

– să fie complet închise şi izolate de spaţiile pentru nefumători, 

– să fie echipate cu un sistem de ventilaţie separat faţă de cel pentru spaţiile 
pentru nefumători, 

– să existe o presiune negativă a aerului pentru a preveni răspândirea fumului de 
tutun în alte spaţii, 

– nici o altă activitate decât fumatul nu ar trebui permisă în aceste încăperi în 
vederea reducerii la minimum a nevoii ca angajaţii să desfăşoare activităţi 
legate de serviciu în aceste spaţii84. 

 În Malta, Italia şi Suedia, ţări care permit crearea unor încăperi special amenajate 
pentru fumat, cu sistem de ventilaţie separat, majoritatea operatorilor au ales să nu 
folosească această opţiune. 

http://www.jrc.cec.eu.int/pce/pdf/tobacco_draft_report.pdf
http://kuneman.smokersclub.com/PDF/BlackDogPub-ASHRAEIAQ2006.pdf
http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/chapter10.pdf
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V. OPŢIUNI PRIVIND POLITICILE COMUNITARE 

 Câteva opţiuni diferite privind politicile comunitare sunt disponibile pentru 
atingerea obiectivelor antifumat. Scopul ar trebui să fie găsirea unei opţiuni prin care 
să se atingă cel mai bine aceste obiective, reducându-se în acelaşi timp costurile şi 
taxele. Opţiunile de reglementare descrise mai jos sunt enumerate într-o ordine care 
reflectă un nivel în creştere al intervenţiilor posibile ale Uniunii Europene (începând 
cu continuarea stadiului prezent al activităţii şi până la dezvoltarea unui nou cadru 
legislativ obligatoriu al Uniunii Europene).  

 Aceste opţiuni privind politicile comunitare nu se exclud reciproc şi se pot completa 
una pe cealaltă. De exemplu, o recomandare a Comisiei ar putea reprezenta un 
stimulent pentru iniţiative de autoreglementare în rândul părţilor interesate şi al 
statelor membre. Instrumentele de autoreglementare, pe de o parte, ar putea servi ca 
elemente de bază şi/sau drept completare la regimul juridic obligatoriu (de exemplu, 
acoperirea locurilor unde legislaţia nu a intrat încă în vigoare sau a celor scutite de la 
interzicerea fumatului). 

 Trebuie remarcat faptul că domeniul de aplicare al diverselor instrumente de politică 
variază. Astfel, în timp ce legislaţia Uniunii Europene privind protecţia lucrătorilor 
are ca sferă de aplicare spaţiile publice, atâta timp cât este vorba despre locurile de 
muncă încadrate în limitele impuse de tratat, o interdicţie totală a fumatului în toate 
locurile publice ar putea fi încurajată prin măsuri neobligatorii (precum recomandări 
ale Comisiei sau ale Consiliului), prin măsuri legislative adoptate de către statele 
membre şi/sau prin măsuri voluntare adoptate de către părţile interesate.  

  
 Pentru a fi eficient, orice instrument de reglementare trebuie să fie, de asemenea, 

prevăzut cu o modalitate viabilă de punere în aplicare şi un regim transparent de 
monitorizare. 

Introducerea măsurilor de reglementare, la nivelul Uniunii Europene sau la nivel 
naţional/regional, trebuie însoţită în prealabil de o dezbatere publică, de campanii 
de informare, precum şi de o evaluare a impactului.  

1. SITUAŢIA DE STATUS QUO CONTINUĂ 

 Această opţiune reprezintă lipsa activităţilor noi din partea Uniunii Europene, care 
continuă lucrările actuale privitor la fumatul pasiv, în conformitate cu diversele 
programe comunitare (Sănătate publică, Cercetare, Ocuparea forţei de muncă). 
Evoluţia reglementărilor în acest domeniu este lăsată în sarcina statelor membre şi a 
Convenţiei - cadru pentru controlul tutunului (FCTC).  

 Resursele obţinute din elaborarea şi aplicarea oricărei noi iniţiative de politică ar 
putea fi folosite pentru a asigura aplicarea adecvată a recomandărilor existente ale 
Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă. În special, ar 
putea fi elaborate orientări pentru angajatori, angajaţi şi autorităţile competente ale 
statelor membre, în scopul asigurării unei mai bune aplicări a Directivei - cadru 
(89/391/CEE), care – nereferindu-se în mod explicit la fumul de tutun din mediul 
ambiant (FTMA) – acoperă deja toate riscurile legate de securitatea şi sănătatea la 
locul de muncă, inclusiv fumul de tutun. 
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 De asemenea, s-ar putea întreprinde eforturi pentru promovarea spaţiilor unde 
fumatul este interzis, prin intermediul altor mijloace decât legislaţia, cum ar fi 
campaniile de informare şi educare, iniţiative privind crearea de reţele, etc. 
Campania actuală anti-tabac „HELP” se va desfăşura până în 2008 şi ar putea fi 
urmată de o altă iniţiativă de conştientizare în acest sens.  

În plus, acţiunile privitoare la calitatea aerului din interior, inclusiv FTMA, vor 
continua ca rezultat al acţiunii 12 a Planului de acţiune pentru protecţia mediului şi a 
sănătăţii. Resursele necesare pentru diferitele proiecte în acest domeniu vor veni de 
la programul strategic multi anual Life+85, 2007-2010, de la cel de-al şaptelea 
program – cadru de cercetare al Comunităţii Europene86 şi de la programul de 
sănătate publică87.  

Statele membre îşi rezervă dreptul de a decide dacă şi cum să introducă măsuri 
împotriva fumatului, în funcţie de circumstanţele şi diferenţele culturale. Tendinţa 
spre mediile unde nu se fumează va continua, în mod cel mai probabil, accentuată de 
întocmirea proiectului şi publicarea orientărilor Convenţiei Cadru pentru Controlul 
Tutunului. Câteva guverne naţionale, printre care se numără cele ale Danemarcei, 
Germaniei, Letoniei, Portugaliei şi Sloveniei, şi-au anunţat deja intenţiile de a întări 
legislaţia împotriva fumatului în viitorul apropiat.  

Totuşi, dintre toate opţiunile, aceasta se aşteaptă a fi cea mai puţin eficientă în 
reducerea expunerii la FTMA şi a daunelor pe care le poate produce. Progresele în 
acest sens în diferite state membre se aşteaptă să fie neuniforme. Ca rezultat al 
legislaţiei incomplete, multe grupuri vulnerabile pot rămâne expuse la FTMA în 
spaţiile publice interioare. Acest lucru ar putea prezenta un risc de litigiu din partea 
cetăţenilor care ar reclama punerea în pericol a sănătăţii ca urmare a fumatului pasiv.  

Luând în considerare aşteptările de amploare în legătură cu iniţiativa împotriva 
fumatului, există riscul dezamăgirii publicului. Continuarea situaţiei de status quo ar 
reprezenta, de asemenea, o ocazie pierdută de a profita de tendinţa politică actuală 
spre zonele din Uniunea Europeană unde fumatul este interzis.  

2. MĂSURI VOLUNTARE 

Această opţiune ar consta în încurajarea părţilor implicate să adopte orientări 
voluntare comune la nivel european în ce priveşte răspândirea spaţiilor unde nu se 
fumează. Ar putea fi promovate abordări sectoriale (de exemplu, în industria 
activităţilor de agrement şi în alimentaţia publică). Responsabilitatea socială a 
întreprinderilor ar putea fi folosită ca bază de dezvoltare în acest domeniu.  

În scopul facilitării discuţiilor, este posibilă organizarea unui proces – platformă vast, 
care să reunească societatea civilă şi operatorii economici, precum şi reprezentanţii 
instituţiilor Uniunii Europene, ai statelor membre şi ai organizaţiilor internaţionale. 
O astfel de platformă a fost stabilită anul trecut în domeniul alimentaţiei şi activităţii 
fizice. Un proces similar a fost propus recent pentru dezvoltarea unei vaste strategii a 
Uniunii Europene privind alcoolul. 

O altă opţiune ar fi reprezentată de încurajarea partenerilor sociali europeni 
(angajatori şi organizaţii sindicale) de a negocia un acord autonom privitor la fumatul 
la locul de muncă, în conformitate cu articolul 138 din tratat. Autoreglementarea prin 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/com_20060524_en.pdf
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dialog social european a avut ca rezultat o varietate de efecte, inclusiv adoptarea a 
peste 300 de texte comune de către partenerii sociali europeni.  

În mod ideal, autoreglementarea ar putea fi mai rapidă şi mai flexibilă decât căile 
legislative tradiţionale, oferind sectoarelor şi întreprinderilor în cauză posibilitatea de 
a avea o influenţă mai directă asupra politicilor adoptate. Aceasta poate, de 
asemenea, crea un simţ al responsabilităţii şi al proprietăţii în rândul părţilor 
interesate. Totuşi, progresul realizat depinde de dorinţa părţilor interesate de a 
angajamentul asumat şi de eficacitatea mecanismelor de punere în aplicare. Dovezi 
din partea statelor membre sugerează, din păcate, faptul că acordurile voluntare nu au 
fost eficiente în domeniul controlului tutunului. În special în sectorul hotelier şi al 
activităţilor de divertisment, măsurile voluntare nu au atins scopul cheie reprezentat 
de reducerea semnificativă a expunerii la FTMA.  

De exemplu, în Regatul Unit, după cinci ani de acord voluntar încheiat între 
Ministerul Sănătăţii şi principalele asociaţii hoteliere, s-a constatat lipsa fumatului în 
mai puţin de 1% dintre baruri88. În Spania, legislaţia adoptată în anul 2006 le-a 
acordat barurilor şi restaurantelor cu o suprafaţă mai mică de 100 m² libertatea de a 
opta pentru sau împotriva fumatului. Ultimele dovezi arată faptul că doar 
aproximativ 10% dintre localuri au decis să facă acest lucru89. În Paris, un program 
voluntar având ca scop încurajarea celor 12 452 de cafenele, bistrouri şi braserii de a 
se declara zone unde nu se fumează, a fost adoptat doar de 30 dintre aceste localuri90.  

3. METODĂ DESCHISĂ DE COORDONARE 

 Această opţiune include eforturile de coordonare ale statelor membre privitor la 
spaţiile unde fumatul este interzis, utilizând aşa-numita „metodă deschisă de 
coordonare”. Statele membre ar fi astfel încurajate să îşi stabilească propriile legi 
antifumat mai convergente fără a exista nevoia unei armonizări directe (cu toate că 
acest lucru ar rămâne o posibilitate). 

 Aceasta ar putea cuprinde următoarele elemente: 

 Schimbul de experienţe şi cele mai bune practici de stabilire a politicilor eficiente 
antifumat la nivel naţional, regional şi local, 

– Convenirea asupra unor obiective şi orientări ale Uniunii Europene bazate pe 
experienţe reuşite atât în cadrul statelor membre cât şi în afara Uniunii 
Europene. Acestea ar putea fi însoţite de termene relevante, împreună cu 
condiţiile pentru monitorizare şi punere în aplicare,  

– Transformarea acestor orientări în planuri naţionale de acţiune în scopul 
reducerii expunerii la FTMA cu calendare specifice pentru atingerea scopurilor 
pe termen scurt, mediu şi lung, 

– Supravegherea periodică, evaluarea şi controlul reciproc, de exemplu sub 
forma raporturilor anuale din partea statelor membre.  

 Câteva state şi regiuni au adoptat deja măsurile împotriva fumatului iar altele şi-au 
exprimat deja intenţia de a o face. Statele membre, de asemenea, se confruntă cu 
provocări comune, ca de exemplu, opunere din partea industriei, scepticism public şi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16565449&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16565449&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16565449&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16565449&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.guardian.co.uk/france/story/0,11882,1415452,00.html
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neconformitatea cu cerinţele existente. Coordonarea Uniunii Europene poate avea un 
rol esenţial în determinarea unui proces de învăţare reciprocă şi împărtăşire a celor 
mai bune practici între statele membre.  

Totuşi, angajamentul în ceea ce priveşte obiectivele antifumat rămâne voluntar şi nu 
se impun sancţiuni pentru nerespectarea scopurilor convenite. Eficacitatea sistemului 
ar depinde de intensitatea supravegherii multilaterale şi a presiunii la acelaşi nivel.  

4. RECOMANDAREA COMISIEI SAU A CONSILIULUI 

 Această opţiune constă în încurajarea statelor membre să adopte legislaţia internă 
împotriva fumatului, coordonată de o recomandare completă a Comisiei sau a 
Consiliului privitoare la spaţiile în care fumatul este interzis, conform articolului 152 
CE care stabileşte căi de acţiune propuse. Această opţiune ar putea fi folosită în mod 
independent sau ca parte a sistemelor de autoreglementare în rândul statelor membre 
(opţiunea 3) şi/sau în cadrul industriei (opţiunea 2).  

 Deşi nu ar avea caracterul obligatoriu, o astfel de recomandare ar reprezenta o 
specificare clară din partea Comisiei sau a Consiliului privitor la faptul că este 
necesară luarea de măsuri în vederea eliminării fumatului pasiv în Europa. O astfel 
de recomandare ar introduce problema ca prioritate pe agenda politică în toate statele 
membre ale Uniunii Europene şi ar oferi astfel sprijin acţiunilor întreprinse de statele 
membre.  

 Eficienţa acestei opţiuni depinde într-o mare măsură de claritatea orientărilor 
comunitare şi de cerinţele de raportare. Stabilirea de obiective clare însoţite de 
termene şi indicatori specifici (de exemplu, o recomandare ca un procent anume al 
locurilor de muncă să adopte politica antifumat pentru un anumit an sau sector) ar 
avea, cu siguranţă, un impact mai mare decât recomandările de o natură mai 
generală. De asemenea, cerinţa de a pune în aplicare un sistem de supraveghere şi de 
a face publice rezultatele ar crea o presiune publică pentru o punere în aplicare mai 
drastică şi pentru dezvoltarea unei politici mai riguroase.  

 În timp ce această opţiune ar oferi flexibilitate statelor membre, ar exista riscul 
principal ca unele dintre acestea să aleagă lipsa totală de acţiune.  

5. LEGISLAŢIE OBLIGATORIE 

 O acţiune a Comunităţii în acest domeniu ar putea cuprinde adoptarea de măsuri 
legislative obligatorii. Legislaţia obligatorie ar impune o bază executorie transparentă 
şi comparabilă de protecţie privind riscul de expunere la FTMA pe tot teritoriul 
statelor membre. 

 Pe de altă parte, un proces legislativ asigură consultări formale şi negocieri ferme, 
implicând toate părţile, ceea ce poate avea ca rezultat o politică mai robustă. Pe de 
altă parte, calea legislativă pare a fi relativ lungă şi rezultatul final ar putea fi dificil 
de prevăzut.  
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 Bazele juridice exacte ale legislaţiei ar putea fi determinate doar în momentul în care 
se va defini natura reală şi sfera de aplicare a instrumentului, iar această alegere va 
trebui să ia în considerare rezultatele dezbaterii publice.  

În acest stadiu, se pot menţiona deja câteva opţiuni fără a afecta rezultatul dezbaterii 
publice. 

– Revizuirea directivelor existente conform Directivei - cadru 89/391/CEE 
privitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă. Această 
opţiune ar putea cuprinde, în special, extinderea sferei de aplicare a Directivei 
2004/37 privind expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 
muncă (pentru a acoperi FTMA) şi/sau întărirea cerinţelor referitoare la 
protecţia lucrătorilor împotriva fumului de tutun în Directiva 89/654/CEE 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.  

– O altă opţiune este adoptarea unei directive separate privind fumatul la locul de 
muncă. 

– Cu toate că nu are legătură directă cu protecţia împotriva fumatului pasiv, o 
opţiune plauzibilă este modificarea Directivei referitoare la substanţele 
periculoase (67/548/CEE)91 pentru a clasifica FTMA drept agent cancerigen. 
Aceasta ar plasa automat FTMA în domeniul de aplicare al Directivei privind 
expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. 

 Primele două opţiuni se aplică doar în cazul locurilor de muncă. Acestea s-ar putea 
aplica fie în cazul tuturor locurilor de muncă, fie doar pentru anumite categorii de 
locuri de muncă şi trebuie să asigure faptul că toţi lucrătorii care sunt expuşi la 
niveluri nocive de FTMA sunt protejaţi în mod adecvat.  

 În cele din urmă, adoptarea unui instrument legislativ în limitele tratatului nu va 
constitui o piedică în calea Comunităţii în a adopta măsuri adiacente a căror natură 
nu este neobligatorie şi care ar putea contribui la asigurarea scopului general de 
protecţie împotriva FTMA în toate sectoarele.  

VI. CONCLUZIE - OBSERVAŢII 

 Ţinând cont de dovezile ştiinţifice neechivoce ale efectelor nefaste produse ca 
urmare a fumatului pasiv şi de impactul politicilor referitoare la calitatea aerului în 
incinte şi la interzicerea generală a fumatului, Comisia consideră faptul că politica cu 
cel mai vast domeniu de aplicare aduce cel mai mare beneficiu sănătăţii publice. 
Acest lucru ar crea, de asemenea, condiţii egale pentru toţi operatorii. Câteva 
exemple care au avut succes în ceea ce priveşte politica complexă de interzicere a 
fumatului, în prezent în vigoare peste tot în lume, au făcut dovada faptului că această 
opţiune este viabilă şi aplicabilă, 

 Nivelul dezirabil de implicare a Uniunii Europene în promovarea legislaţiei 
împotriva fumatului rămâne o problemă deschisă şi este, de asemenea, legată de 
evoluţiile curente înregistrate în statele membre, iar unele dintre acestea au luat, de 
curând, decizia să acţioneze în favoarea interzicerii fumatului în spaţiile publice.  
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 Comisia face apel la toate instituţiile Uniunii Europene, la statele membre şi la toţi 
cetăţenii interesaţi, partide şi organizaţii, să depună răspunsuri la problemele ridicate 
în această Carte Verde. Comisia este interesată, în special, de opiniile părţilor 
implicate, aduse cu privire la următoarele întrebări: 

Întrebări 

(1) Care dintre cele două abordări sugerate în secţiunea IV ar fi mai potrivită, din 
punctul de vedere al sferei sale de aplicare, pentru iniţiativa împotriva fumatului: o 
interzicere totală a fumatului în toate spaţiile publice şi locurile de muncă închise sau 
o interzicere cu derogări acordate unor categorii selecţionate de locaţii? Vă rugăm să 
indicaţi motivul (motivele) alegerii dumneavoastră. 

(2) Care dintre opţiunile de politică descrise în secţiunea V ar fi cea mai potrivită pentru 
promovarea interzicerii fumatului în spaţiile publice? Ce formă de intervenţie a 
Uniunii Europene consideraţi că este necesară pentru a se îndeplini obiectivele legate 
de eliminarea fumatului? 

(3) Există alte informaţii cantitative sau calitative referitoare la impactul asupra sănătăţii, 
social sau economic al politicilor anti-tabac care ar trebui luate în considerare?  

(4) Aveţi comentarii suplimentare sau sugestii privitor la Cartea Verde?  

Răspunsurile la aceste întrebări trebuie trimise până la 1 mai 2007, la următoarea adresă 
(preferabil prin e-mail): 

Comisia Europeană 

Direcţia generală pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor 

Unitatea C6– Măsuri Sanitare 

Poştă electronică: sanco-smoke-free-consultation@ec.europa.eu 

Adresă poştală: B-1040 Brussels 

Fax: (+32) 2 298 42 04 

Toate răspunsurile la această Carte Verde vor fi publicate pe pagina web a Comisiei, cu 
excepţia cazului în care respondentul face o declaraţie contrară.  

mailto:sanco-smoke-free-consultation@ec.europa.eu
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VII. ANNEXES 

Annex I: Cost effectiveness of various tobacco-control measures in European Region A* 

Interventions:  
Codes_and  
Descriptions 

Cost per year (I$, 
millions) per one 

million_population 
[i.e. cost per capita] 

DALYs** 
averted per year 
per one million  

population 

Average 
Cost per 
DALY 
averted 

TOB-2: Excise tax on tobacco 
products: 80% of supply price 
(global average) 

0,22 1 939 111 

TOB-3: Excise tax on tobacco 
products: 300% of supply price 
(highest regional rate) 

0,22 4 641 46 

TOB-4: Excise tax on tobacco 
products: 600% of supply price 
(double the highest regional rate) 

0,22 6 723 32 

TOB-5: Clean indoor air law 
enforcement 0,67 742 908 

TOB-6: Comprehensive ban on 
tobacco advertising 0,27 561 473 

TOB-7: Information dissemination 0,55 670 816 

TOB-8: Nicotine replacement 
therapy 2,35 670 3 511 

TOB-9: Combination (TOB4 + 
TOB7) 0,76 7 093 107 

TOB-10: Combination (TOB4 + 
TOB5 + TOB7) 1,43 7 467 192 

TOB-11: Combination (TOB4 + 
TOB6 + TOB7) 1,03 7 372 139 

TOB-12: Combination (TOB4 + 
TOB6) 0,48 7 032 68 

TOB-13: Combination (TOB4 + 
TOB5 + TOB6) 1,15 7 415 156 

TOB-14: Combination (TOB4 + 
TOB5 + TOB6 + TOB7) 1,70 7 725 220 

TOB-15: Combination (ALL) 4,05 7 981 508 

Source:  

WHO-CHOICE webpage: http://www.who.int/choice/results/tob_eura/en/index.html 

* European Region A: Andorra, Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, 
Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland 

** DALYs = Disability Adjusted Life Years (the sum of years of potential life lost due 
to premature mortality and the years of productive life lost due to disability. 
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Annex II: Global burden of ill-health 

 

Source: WHO's Global Burden of Disease Study 2004 
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Annex III: Support for smoke-free policies 

Q8. Are you in favour of smoking bans in the following places?
(EU25)  

66%

63%

56%

40%

20%

21%

21%

21%

7%

9%

13%

20%

5%

6%

9%

16%

0% 100%

Offices, and other indoor
workplaces

Any indoor public space
(metro, airports, shops,

etc.)

Restaurants

Bars or Pubs

Totally in favour Somewhat in favour Somewhat opposed Totally opposed DK

 

 

Source:  

“Attitudes of Europeans towards tobacco”, Special Eurobarometer 239, January 2006, 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdf
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